
ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

ספר 
זוהר הכשרות )בהמשכים(

קטעים מתוך דרשה לחנוכה ברדיו 2000 נר ד' דחנוכה

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' )כרך א'( 
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח - שנה ח' קונטרס מ' )כרך ח'(, 

וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

דבר המערכת

המערכת על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
 במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, 
בא מהערבים.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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גליון מס'
94

וכן  אשמים,  המשגיחים  גם  אשם,  הבית  הבעל  רק  שלא  ציינו  אחרים 
הרבנים המכשירים, הם אשמים בדיוק כמו הבעל הבית, ולכן אין ספק 
שגם הם צריכים להיענש בדיוק כמו הבעל הבית כי הם עשו את עצמם 

כאילו שאינם יודעים. 
לבית  אותו  והכניסו  הבית  בעל  את  תפסה  המשטרה  דבר  של  בסופו 
הסוהר, ושם הוא נפטר ל"ע, אין צורך להוסיף לסיפור זה - העיתונות 

הביאה זאת בהרחבה רבה. 

דבר המערכת )בהמשכים(

יום שבת קודש |  פרשת ויגש | ה' טבת

1

המשך בעלון הבא

לחתום  לי אמר  ב. ב .צ.ד. ידידי אחד שוחט חיי , על איום  על  נוסף סיפור
ידאגו  אז אסכים, לא ואם שחיטתם, כשרות את שמוכיחים  מסמכים על

אהיה אקדח)שלא  עם אותי להרוג מפחד,(כלומר לא  אני להם עניתי ואני ,
מיליון 6 ה  להיות מוכן אני  יהודים, מיליון 6 רצח  ימ "ש  שהיטלר וכמו

השיחה. את והקליטו ואחד.
החתן עושה מה תשמע  באומרם אותו לזעזע  לאיים  וניסו לחמי באו
מוסר וממש  בחינם, חייו את מקריב  שממש כמשוגע , מתנהג  שהוא  שלך,

אלמנה. בקרוב עצמה את למצוא  יכולה וביתו כלום, על נפשו
חייו)חמי, כל במשך מידם והתפרנס שנה  60 בסאטמר מלמד  מוכה(שהיה היה

ואם  והשטויות, המלחמות כל עם  שאפסיק ודרש  אלי ובא  וזעזוע, הלם
שאני  לו ועניתי גט . ונערוך הילדים, כל עם הביתה ביתי  את אקח לא ,
אותם, ויפרנס ויאכיל לביתו, הילדים שבעת עם  ביתו  את שיקח אשמח 
להרים  זמן לי ויהיה הקב"ה, למען אתפנה ואני שלו, הראש  על ושיבכו
הצדיקת  אשתי וטרפות. מנבלות ישראל עם את ולהציל מעפרא שכינתא
שאני  האמת את ידעה היא  כי ז"ל, חמי עם הביתה ללכת הסכימה לא 
אבד"ק קליינמאן  אברהם רבי להגה"צ והלך האמת. על נלחם
לו  וסיפר  אז, עבדתי ששם השחיטה על ההכשר  שנתן זצ"ל  מארגרעטען
שכל  הרב לו ענה השחיטה. על לעז מוציא  שאני בגלל גט לעשות שרוצה
כלל. יתערב ושלא  כזה, דבר לעשות רשות ואין אמת, זה אומר שאני  מה
ויוכלו  שאתגרש  בכדי הקצבים, ראשי של מקנוניה חלק הייתה זאת וכל

אחרות, נשים עם  שהלכתי בגלל אותי עזבה שאשתי (כמעשה להעליל

שלהם ומעשים  שלהם מהרהורים הם שבודים  מה וכידוע רח"ל, הפסולים השוחטים

בזה ) הנורא המצב היום שידוע למחותני כמו  גם  עשו כזה שדבר  כידוע
הצ  זצוקללה"ה.להבחל"ח מקלויזנבורג  האדמו"ר ה"ק



יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
כי

ש
מ

ה
ב

המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

לרחמי ברגשי ובצפי' ברכות חותמי ובכל כבוד
המרובים שמים

תתתת""""וווו.... פעיה פעיה פעיה פעיה """"ק ק ק ק      """" הביד הביד הביד הביד:פריינד פריינד פריינד פריינד נאו אריהאריהאריהאריה פהמשה משה משה משה  ראב"ד
:נאו ת"ו  פישר פישר פישר פישר עיה"ק יעקב יעקב יעקב יעקב  הורבי הורבי הורבי הורבי נאו:ישראל ישראל ישראל ישראל   אברה אברה אברה אברה

ד מכתב
 האשכנזי מקהלות לכל  ואב "ד  רב  וויי יעקב  יצחק

תובב"א ירושלי רחובפעיה"ק  ,ירושלי – יצחק  מנחת  שו"ת  "מח
20 ישעיהו

תשמ"חבס "ד , שבט ט"ז יתרו ה' יום ירושלים.
לפ"ק.

מדין א "כ  על  יושבים שליט"א  הגאונים הרבנים 
כראוי . וש"ת אחדשה"ט לונדון, בעיר

השינוייםראיתי ע"ד באנגלי ' הנעשה ההסכם
לשחוט שיורשו וביניהם בהשחיטה, להנהיג שרוצים 
השחיטה ומעשה אחת, והבאה הולכה רק ולעשות

כן על הממשלה, בפיקוח כיתהי ' דעתי לחוות  הנני
מה  וכמו"כ נבו"ט, חשש  ח"ו בה יש כזו, שחיטה 
להביא  עלול  אחוריים חלק מכירת  לאסור שרוצים
ולא  כאלה, גזירות לבטל  וצריך  גדולים, למכשולות

הכשרה  מהשחיטה  .לשנות

ברכותדו "ש חותמי  בכל  וחותם הטוב
ווייס ווייס ווייס ווייס  יעקב יעקב יעקב יעקב  ת"ויצחק יצחק יצחק יצחק  פעה"ק ואב"ד רב 

ה  מכתב 
בני–ברק זכרו–מאיר, ור"מ ואב"ד רב  ואזנר הלוי שמואל

תשמ"ב "ה  יתרו עש"ק לפ "ק יום ח

ועומדיםכבוד  גדר  גודרים  הצ' הגאונים הרבנים 
שליט"א. בפרץ 

קבלתי ,אחדשה"ט יקרתם באהבה, ושתה"ג
שמכבר השחיטה גזירת אודות בו בקראי ונבהלתי

שליט"א. הצ'... הג' הרבנים ע"י ג"כ נודעתי 

דוקאוכפי לשחוט  הסכמה איזה יש מזה הנשמע 
מפקח יעמוד השלטון , ומצד אחת, והבאה הולכה ע"י
כזה שדבר התורה דעת דעתינו  לחוות עלינו – עכו"ם,

המשך בעלון הבא

2

 
 שולחן ערוך לימים טובים,

 ל' יום קודם החג

64 
 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד 
 ליום.

 הלכות חנוכה

30 
 עמודים

בל' יום קודם החג עמוד אחד  לגמור
 ליום.

הלכות פורים 
 לשלשים יום

7 
 עמודים

 לגמור בז' ימים קודם פורים.
הלכות פורים לשבעה 

 ימים

33 
 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד 
 ליום.

הלכות פסח לשלשים 
 יום

 עמוד 1
ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם 

 באקסלעך.

ליסט להלכות ראש 
 השנה

 עמוד 1
ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי 

 באקסלעך.

ליסט להלכות ראש 
 השנה

 דף השער לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה. עמוד 1

33 
 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד 
 ליום.

 עמודים בעמוד. 2 11=  8.5סייז 

הלכות ראש השנה 
 יוםל'

32 
 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד 
 ליום

 .11=  8.5ייז ס

הלכות ראש השנה ל' 
 יום

 דף השער לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים. עמוד 1

64 
 עמודים

דם החג עמוד אחד לגמור בל' יום קו
 ליום.

הלכות יום 
לשלשים הכיפורים

 יום

 דף השער לשולחן ערוך הלכות סוכה. עמוד 1

64 
 עמודים

החג עמוד אחד  לגמור בל' יום קודם
 ליום.

הלכות חג הסוכות 
 לשלשיםיום

736 
 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, 
עם הערות "משנה ברורה" להגאון 

 ה"חפץ חיים" זצ"ל.

קיצור שלחן ערוך 
 מנוקד

39 
 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה 
 מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה 
33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי דעה

50יובל שנים של פעילות המערכה



מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות
מהרידב"ז

ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות, ומתוך האיומים שאיימו על חייו

והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם, נפל למשכב עד לפטירתו.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי
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מצב הכשרות בימינו

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

3

הקטן הכשלון  ומיוחד , עדין הינו  זה  תחום  חולשה . אותה 
הכלל , של  כשלון הוא  אתביותר , "מכשירים " חלילה  אם 

ולכן וטריפות, בנבילות ההמונים  הכשלת פירושו  הטרף 
מתפשר . ובלתי חזק  טיפול מחייב  הנושא

הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
 האפלים. היצרים אותן על להתגבר הצליח לא זה ודורנו
במשך אשר על נכתב זה בגליון החל פותחים שאנו בסידרה
אותן ומסמכים עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה
השנים. במשך שנדפסו העיתונות ומן הספרים מן אספנו
כדי סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות אחת 

בימינו ארה"ב דרי וידעו גאונישיכירו החליטו למה  הטעם 
וכ בחרב  לצאת  זמנינו  כללוצדיקי בשר  אכילת נגד ידון

ביתו ונפשות נפשו  על החס  שכל  בחיל  קרי ובכרוזא 
אש כי  בהמה  בשר  מין  מכל אחריו  וזרעו עצמו  ירחיק 

תאכל אבדון  עד פה הוא  שדרו  הדור  גדולי הני חזי פוק  .
חיל  ידיהם  מצאה  לא  האחרונות  השנים  במאות  בארה "ב 
כי והכריזו  התמוטטו  בסיסו , על  הכשרות  להעמיד 
ופוק  בשר, כשרות  בענין לעולם תיקון  יכנס לא  בארה "ב 
ערוך בשולחן  קי"ל  ריקם . חוזרות  אין חז"ל  דברי האיך חזי
אפילו וזאת רע  טבע  ומוליד  הלב  מטמטם  איסור  דאכילת
הנעשה  יודעין  אין  כי במתכוון  ח"ו  עושין  שאין בתינוקות 
אכלה  שלהם  מינקת  אם  אפילו  אלא בלבד זו  ולא  עמהם .

לרע  עליהם  משפיע  אסורות  למה מאכלות תבין  כן ועל  ,
מזמן נשאר  לא  תחתית , שאול  שלהם הדורות  כל  ירדו 
ויצאו  נשתמדו  והשאר  אלפים, אלפי מני אחד רק  ההוא
בגוים ויתערבו  נכריות  נשים  נשאו  ישראל . קהל  מתוך 
אם חידוש  לך יהיה  וכי  זה . מטעם  הכל  עצביהם  ויעבדו 
קיום להבטיח  שהרוצה  זמנינו  גאוני יחליטו  הנ"ל  כל  אחר 
ולא יראה  לא  והלאה  ממנו  הבהמה  בשר  ישליך  לדורותיו 
ושאר שמחות  אצל  ולא הבית  בתוך  לא  ישראל  בבית  ימצא 

כשרהזדמנות . זרע  יראה  ואז אותו יגרש גרש  כלה 
זרעא ישראל  בית  לתפארת  דדהבא  שושילתא  ממשיכי

בכלל ועד דוד בן  ביאת עד  יפסוק  לא  די  וקיימא  .חייא 

ראשון פרק

זצ "ל  יוס יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב א.

רבי הצדיק הגאון כאשר שנים ממאה יותר לפני כבר
לאמריקה, הגיע הכולל רב שהיה זצ"ל יאסעף יעקב
גדולה הזנחה שם מצא הוא זי"ע, חיים החפץ בשליחות
בשטח ניכר היה זה הגדול בחלק היהדות, תחומי בכל
והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי הצבור הכשרות,

כלל. תורה בני היו לא במקום עלשגרו בכוחות ניסה  הוא 
בגלל אבל  טובה , כשרות  מערכת  להקים  אנושיים 
בשום  יכול  ולא  מוגבל  מאוד  היה  הוא  אז ששררו  התנאים 

מדרגתו פי  על  כשרות  מערכת  לבנות נמשךאופן  המצב  .
וביניהם שונות , היו  לכך  הסיבות  שנים, עשרות  במשך כך
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

לחומר  המוצרים  שאר  כשרות  מכשולי  להשוות  אין   .7
מכשולי השחיטה!

8. קיום כלל ישראל תלוי' בכשרות השחיטה!
9. רחמו על ילדיכם, ח"ו לא לאבדם!

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

אפרים אליעזר יאלעס

בס"ד, ר"ח אדר שני תשל"ח לפ"ק
רש"י  כש"ת  בנש"ק,  מפוארים,  אוצרו, שמו  ה׳  יראת  הרה"ג  ידידנו  כבוד 

גראס שליט"א רב ור"מ בברוקלין יצ"ו.

קבלתי ספרו "זבחו זבחי צדק" ועיינתי בו ונהנתי כי דבר גדול עשה בשביל 
ולהתעורר  הענינים  חומר  לדעת  ישראל  עם  המון  בשביל  וגם  תורה  בני 
בזריזות וזהירות שיהא שולחנם טהור, עד כדי זה השולחן אשר לפני ה', 

ישלם ה׳ פעלו ומשכורתו שלמה... ר"כ מנחתי עבור הס׳ היקר.
 בכבוד ובברכת כה
 אפרים אליעזר 
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל

הוא  זה ידי על  עליו המגיעים הפחדים שבכל הייינו תמיד,
לו. אשרי ואז  תמיד ממנו ומתפחד מהשם ירא

כי עם  חושב איש  ואין גדול כה  בפחד שרויים ישראל
לכל מיוחדת  וכתובת שייכות איזה  לו יש הזה הפחד

ואחד. אחד

אדם הפחד לתאר , אפשר אי  הקדושה  בארצינו  הגדול
הביתה  בא לא שעות כמה עד ואם הרחוב על הולך
חס איתו קרה  מה  יודע מי  חושבים  כבר ממנו  שמעו ולא
כאן  יש אולי  יודע מי מקום  בכל רגע כל  מפחדים  ושלום?
כל באים ולמה מה  על  לב  על שם  איש  ואין  חדשה!! פצצה

האלה? הצרות

אדם וזה שאשרי הקדוש  טוב שם  הבעל  לנו שגילה מה
שמובא  וכמו העונש, יראת על סובב  תמיד, מפחד

מוסר שבט  כ"ב)בספר לשונו.(פרק וזה 

אחד וכדרשת בחסיד מעשה  לברכה: זכרונם רבותינו
בנו  ונטל הזאב ובא ומתפלל  עומד שהיה
לו  אמרו  שסיים  ואחר תפלתו. את  הפסיק ולא מאצלו,
בנך  את ונטל  הזאב  כשבא בעצמך חסת לא  רבנו, תלמידיו:
הספיק לא בו! חסתי שלא לי, תיתי להם : אמר מאצלך?
למקומו. התינוק את  והחזיר הזאב  שבא עד הדבר, את לגמור
לתוך  הכניסני לו אמר הזאב? לך עשה מה אביו: לו אמר
זה  על לא לו: אומרת  שהיתה בת קול ושמעתי חורבה,
לגמור הנער הספיק ולא פלוני ! בן  על  אלא אותך, שלחתי
פלוני  בן ואומרים: צועקים  בכי  קול  ששמעו עד הדבר, את 

לשונם. כאן עד הזאב ! נשכו

ושם,ומזה שם קרה מה שומעים שאנו שמע להבין אפשר 
מן  מיוחד קול בת יש דבר כל שעל לדעת צריך
כל שעל לברכה צדיק זכר  חיים החפץ  שאמר  כמו  השמים

והזמן. הכתובת מקום , באיזה  מיוחדת כתובת יש  כדור 

ויום ידוע יום ובכל  הגאולה זמן הוא ניסן בחודש  שעכשיו
לב בספרו החיד"א שכתב כמו שיבא, לו מחכים אנו
כתוב וכן לגאולה. ומעותדין  חורין בני אנו פסח שבליל  דוד
הזוהר בשם ראה בפרשת התורה  על  הקדוש  החיים האור
אתי  מיד בתיובתא, יתערון  כנישתא חדא או  קהלה חדא די

דוד. בן 

לנו הנביאים מודיעים הקדושים לברכה  זכרונם וחכמינו
יועילו  לא התיקונים  שכל מאוד, ברורה בלשון 

"צרות  של הגדול האף החרון  עוד להסיר  כל  הדור, מן רבות "
ידי  על שבא התשובה עניני את  וראשונה בראש נתקן שלא

ועונש בשכר ישראלגאמונה שכל ומחאה. ערבות ועניני ,

חיוב ג) חומרת גודל על באצבע ומורה נוגה, אור מפיץ הזה הספר

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות


